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 :چکیده

ه و به فروش از اهمیت باالیی برخوردار گشته است چرا که جنبه تبلیغاتی داشت ی مواد غذاییهابندیبسته ظاهرامروزه 

ظاهر به دن جلوه دا یبرا بایرنگ ز کیایجاد بر  هیتک یاز موارد، به جا یاریدر بسکند. بهتر محصول کمک شایانی می

کیفیت  تا بتواند از سالمت و شده به وضوح قابل مشاهده باشد یبنداست محصول بسته لیکاربر ما ،مرییبسته پل کی

 ،آب یهامولکول نمتراکم شد حال هنگام نیبا ا ،دبرخوردارن باالیی تیشفاف از برخی از پلیمرها. آن اطمینان حاصل کند

نور حادث به سطح،  یشفاف، قطرات آب برا یو ساختارها هالمی. در فشودیم تشکیلسطح قطرات کوچک آب  یرو

مات به نظر برسد. قطرات  لمیف دگردیباعث م شود،یم دهینام یکه مه گرفتگ دهیپد نی. اکنندیم فایکننده را انقش پراکننده

 هیال کی لیتشک یآب به جا جهیآب است و در نت یکمتر از کشش سطح مریپل یکه کشش سطح شوندیم لیتشک یزمان

 دهندیاجازه م مریسطح پل یبحران یکشش سطح شیضد مه با افزا ی. مواد افزودنماندیم یدر حالت قطرات باق وستهیپ

 نی. بنابراکندیکه نور را پراکنده نم دهندیم لیاز آب را تشک پیوسته هیال کیسطح پخش شوند و  یآب رو یهامولکول

اتیلنی با قابلیت ضد مه، های پلیبررسی پدیده مه گرفتگی، ساخت فیلم .کندینم جادیتداخل ا لمیسطح ف تیدر شفاف

های اختالط این مواد با پلیمر از جمله مواردی هستند که در این پژوهش های ضد مه گرفتگی و روششناخت افزودنی

 ررسی شدند.اتیلنی معرفی و بهای پلیهای ارزیابی خواص ضد مه فیلممورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین روش

 یکشش سطح اتیلن، مه گرفتگی، افزودنی ضد مه،بندی، پلیکلید واژه: بسته
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Abstract: 

Today the appearance of food packaging has become very important because it has an advertising 

aspect and helps to sell the product better. In many cases, instead of relying on creating a beautiful 

color to give the appearance of a polymer package, the user wants the packaged product to be 

clearly visible so that he can ensure its health and quality. Some polymers are highly transparent, 

however, as water molecules condense, small droplets of water form on the surface. In transparent 

films and structures, water droplets act as a scattering for incident light on the surface. This 

phenomenon, called fogging, makes the film appear opaque. Droplets are formed when the surface 

tension of the polymer is less than the surface tension of water, and as a result, water remains in 

the droplet state instead of forming a continuous layer. Anti-fog additives increase the critical 

surface tension of the polymer surface, allowing water molecules to disperse on the surface and 

forming a continuous layer of water that does not scatter light. Therefore, it does not interfere with 

the transparency of the film surface. Investigation of fog phenomenon, MANUFACTURING of 

polyethylene films with anti-fog capability, identification of anti-fog additives, and methods of 

mixing these materials with polymer are among the items that were studied in this study. Also, 

methods for evaluating the anti-fog properties of polyethylene films were introduced and studied. 

Keywords: packaging, polyethylene, fog, anti-fog additive, surface tension 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 کینزد ایح معلق در هوا در سط خی یبلورها ایآب  زیقابل مشاهده است که از قطرات ر 2آئروسل کپدیده مه در تعریف، ی

( را کاهش ی)افق دیاز بارش، که د ریدر اتمسفر، به غ یادهی، هر پدینظر هواشناسنقطه از  شده است. لیتشک نیسطح زم

 زیهستند. مه ن یکیاز تار ییهاموارد همه نمونه ریمه و سا افشانه،، گرد و غبارشود. دود، یشناخته م یکیدهد، به عنوان تاریم

آب  زیمشاهده از ذرات ر قابل یامه به عنوان مجموعهبه بیانی دیگر، دهد. یرا کاهش م دیدقابلیت که است  نوعی از تاریکی

در  دهند.یرا کاهش م یافق دید یقطرات به طور کل نیا. افتندینم نیقرار دارند اما به زم نیشود که در سطح زمیم فیتعر

 های پلیمری()فیلم سطح خاص کیرات کوچک بخار آب در تراکم قط یاست که برا یاصطالح یمه گرفتگ پژوهش، این

 یهالمیف یرو یشود، مه گرفتگیحجم بسته سرد م یک نقطه شبنم در ریز یتا دما ت هواکه رطوب یهنگامشود. یاستفاده م

 یدرجه سانت 5/2کمتر از  یهوا و نقطه شبنم به طور کل یدما نیشود که تفاوت بیشروع م یزمان مه شود.یمشاهده م یکیپالست

 .[1]دارد یبستگ یبه دما و رطوبت نسب دهیپد نیا گراد باشد.

 کاهش شفافیته ک ییمشهود است، جا اریبس ییمواد غذا یبندبسته یدر کاربردها ژهیو پدیده مه گرفتگی روی سطوح به طور

 تیو در نها بندی را ضعیف کردهعملکرد بستهبلکه دهد، شده را تحت تاثیر قرار می بندییی محصول بستهباینه تنها مسائل ز

کن است انتقال که مه مم ییوجود دارد، جا زین یکشاورز یهالمیمشکل در ف نیا د.محصول شو تیفیتواند منجر به افت کیم

  .[1]گذارد مخرب ریمحصول تأث تیفیبر عملکرد و ک جهینور را کاهش داده و در نت

ینه مطالعه پدیده مه پیششده است.  جادیضد مه ا یهایاز افزودن یگذشته انواع مختلف یهامشکالت، در دهه نیغلبه بر ا یبرا

در ها آن دیدفضانوردان که بر  یمنیکاله ا یمه گرفتگ شکلحل مگرفتگی به مطالعات صورت گرفته توسط ناسا به منظور 

از  یاریبس یبرا یاضد مه به طور گسترده یهایافزودن امروزه .[2]شد جادیگذاشت، ایم در فضا تاثیر نامطلوبی تین فعالیح

 ییمواد غذا یبندر بستهدر بازا مریدر صنعت پلها آنمصرف  عمده .رندیگیار مکاربردها و در مواد مختلف مورد استفاده قر

 . [2]است یاگلخانه یکاربردها یبرا های ساخته شدهلمیو در ف ریپذانعطاف

 نیتیلاهای پلیپدیده مه گرفتگی روی فیلم

یی ایمیشمقاومت  ،مناسب یکیمکان و یکیزیخواص ف ،کم یآسان، چگال فرآینددهی تیقابلبه دلیل  لنتیاپلیگریدهای مختلف 

اختار های پلیمری دارند. سبندیکاربردهای وسیعی در بازار بسته یکیالکترقابلیت عایق و  یحرارت باال و همچنین پایداری

ها با الکترونگاتیوی باالتر نسبت به کربن بوده است های عاملی و اتمتماما هیدروکربنی بوده و فاقد گروه اتیلنپلیهای زنجیره

                                                           
2 Aerosol 



 

 

داشته باشند. انرژی سطحی پایین این دسته از پلیمرها امکان تشکیل پدیده  3گریزیکه این مهم باعث شده این پلیمرها سطح آب

 اتیلن )به دلیل کاربرد بیشتر( فراهم کرده است. اولفینی به ویژه پلیهای پلیکاربردهای مختلف از فیلممه گرفتگی را در 

این آزمون معیار مناسبی در بررسی رفتار است.  4های مهم در بررسی انرژی سطحی پلیمرها آزمون زاویه تماسیکی از آزمون

با  dyne/cm70 یک مایع مانند آب با انرژی سطحی باال در حدود  مایعات روی سطح جامد است. به عنوان مثال هنگامی که

در تماس باشد، به شکل قطره درآمده و روی سطح پخش  dyne/cm 30گریز و انرژی سطحی در حدود اتیلن با سطح آبپلی

اتیلن پلی سطح یتراکم قطرات آب روشود. اتیلنی ناشی میشود. این اتفاق از اختالف تنش سطحی بین آب و فیلم پلینمی

 . استی مه گرفتگ دهیپدمشخصه کند که یم جادیا 90° ی در حدودتماس هیزاو خطی با چگالی پایین،

، معادله اتیلنپلیهستند. در مثال آب/ط ارتببا یکدیگر در ا [3] انگیمختلف با توجه به معادله  یهامرز مشترک یکشش سطح

 نوشت: ریتوان به صورت زیدر معرض هوا را م اتیلنیپلی لمیف یآب روبرای  انگی

(1)                                                                                                               𝛾𝑃𝐴 − 𝛾𝑃𝑊 − 𝛾𝑊𝐴 cos 𝜃 = 0 

انرژی  𝛾𝑊𝐴انرژی سطحی در مرز مشترک پلیمر/آب و  𝛾𝑃𝑊در مرز مشترک پلیمر/هوا،  انرژی سطحی 𝛾𝑃𝐴که در این رابطه 

 است. 1-2، زاویه تمای در حالت تعادل مطابق شکل 𝜃سطحی در مرز مشترک آب/هوا بوده و در نهایت زاویه 

 

 [2]م پلیمریهای معادله یانگ برای قطره آب روی فیلمشخصه 1شکل 

( θ ≤ 140° > °90)گریــز ، آب(θ < 90° > °0)دوسـت های آبتوان سطوح را به دستهبنابراین بر اساس مقدار زاویه تماس می

بندی سطوح بر اساس زاویه تماس در بندی کرد. الزم به ذکر است که طبقهتقسیم( θ ≤ 180° > °140)گریز و به شدت آب

های صاف را بر اساس زاویه تماس به سطح فیلم ]4[و همکاران 5های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال چیبوسکیپژوهش

 θ > (°65-56))گریز ضعیف ، آب(θ < (56-65°) > °0)دوست ضعیـف ، آب(θ ≅ 0°)دوست های سطح آبگروه

 بندی کردند.تقسیم (θ ≤ 120° ≥ °90)گریز و آب (90° >

 

                                                           
3 Hydrophobe 

4 Contact Angle 

5 Chibowski 



 

 

 

 های پلیمری ستی سطوح فیلمدومطالعه قابلیت آب

های آب به محض شود ملکولهای پیشین بیان شد، اختالف در انرژی سطحی پلیمر و آب باعث میهمانطور که در قسمت

تماس با سطح پلیمر تمایلی به پخش روی سطح نداشته و در یک محل به شکل قطره جمع شوند. بدین ترتیب، با افزایش قابلیت 

آب را  یکشش سطحتوان تمایل آب را به پخش روی سطح فیلم افزایش داد. بنابراین های پلیمری میدوستی سطح فیلمآب

 ، با افزایش قطبیت سطح پلیمر،سطح یرو مهضد مواد کاهش داد. وجود  6سطح در فعال مواداز  یتوان با افزودن مقدار کمیم

پس از افزودن این شود. یم کیبه صفر نزد پلیمر سطح قطرات و نیتماس ب هید و زاوندهیرا کاهش م یسطح یاختالف انرژ

 هیال کی حالت نیا. در شودمیآب  یبرابر کشش سطح باًیتقر مریپل یسطح یانرژمواد به فیلم پلیمر، به هنگام تماس با آب، 

 .دهدیم رون فیلم رابه داجازه عبور نور  ،نشان داده شده است 2پوشاند و همانطور که در شکل یرا م لمیفروی آب از  وستهیپ

 

دهد. دوست را تشکیل میگریز و سر آن بخش آبسگمنتی افزودنی بخش آب "دم"های پلیمری. سازوکار عملکرد مواد ضد مه در فیلم 2شکل 

[2] 

توان به میها آن نیمهمتر که از در نظر گرفته شوند دیبا ی، عوامل مختلفآن در پلیمر یو بارگذار مهانتخاب ضد  هنگامبه 

 موارد زیر اشاره کرد:

 مریپل تیماه 

 لمیساختار ف 

 لمیداخل ف یدما 

  مادهطول عمر 

 فرآیندی یپارامترها 

 یدست نییپا فرآیندهای تیماه 

 یینها یهاکاربرد ی برالزامات نظارت 

                                                           
6 surfactant 



 

 

شود. ترین نکته در بحث انحالل مواد برپایه تشابه ساختار شیمیایی جامد و آب است که موجب حل شدن آن در آب میمهم

توانند در آب که حاللی قطبی است، حل شوند. این دیدگاه به سطوح نیز قابل تعمیم است. به بیانی دیگر، مواد جامد قطبی می

ها و سطوح وجود شوند. نیروهای واندروالسی که میان تمامی مولکولبندی میگروه اصلی تقسیم های بین مولکولی به دونیرو

شوند. دسته دیگر نیروها، ای هستند، نتیجه میهای دو قطبی لحظههای الکتریکی که شامل مولکولدارند. این نیروها از میدان

 شود. ها را شامل میهای اسیدی از مولکولها و گروهکالینهای آلهای اسیدی است که برهمکنشکنشنیروهای برپایه برهم

های واندروالسی های آلکالین و اسیدی هستند و این سطوح با سطوح دیگر تنها از طریق نیروسطوح غیرقطبی فاقد گروه

ده و زاویه شود زیرا چسبندگی بین این دو به شدت کم بوکنش دارند. آب جذب بسترهای غیرقطبی هیدروکربنی نمیبرهم

گریز مطلوبست که با افزایش چسبندگی میان مایع و سطح ها بزرگ است. به همین دلیل، در مورد سطوح آبتماس میان آن

 کند. ت مایع سطح را خیس مییابد که در این حالجامد، نیروهای کشش مایع کاهش می

دهد. شناسایی مواد آب با سطح را نشان می 90°س ها با حالت زاویه تماو مقایسه آن 7دگینهای مختلف ترشوحالت 3شکل 

های دوست هستند. تنها هیدروکربنگریز به سادگی قابل انجام است چرا که بسیاری از مواد موجود در طبیعت آبو سطوح آب

 نیفلور پایهبر یمرهایو پل دروکربنیه عاملیبا گروه  8خود مونتاژ یهاهیتک الپروپیلن و اتیلن، پلیسیرشده مانند وکس، پلی

 هادروکربنی، در ساختار هژنیاکس ژهیها، به وهترواتم قرار دادنتوان با یها را مو مولکول مرهایپل یتقطب. هستند زیگرآب

 یدهد و آب دوستیها را کاهش مو مولکول مرهایپل یزیگرگانه آبسه ایدو  وندیوجود پ این درحالیست کهداد.  شیافزا

 .[5]دهدیم شیسطح را افزا

                                                           
7 wetting states 

8 self-assembled 



 

 

 

 [6]زیو آبگر زیسطوح آبگرروی تماس آب  یایزوا 3شکل 

تماس است. از  هیزاومقدار استفاده از  ی سطوح،آب دوستمیزان  یریگاندازه یهاوشاز ر یکهمانطور که پیشتر نیز بیان شد، ی

 یبرا و درجه باشد 90کوچکتر از  دیتماس آب با هیکند، زاویاست که آب را جذب م یسطح دوستآبکه سطح  ییجاآن

  صفر باشد. دیتماس آب با هیسطح آب دوست پخش شود، زاو یطور کامل روه ب که نیا

شده نشان  انیب 2رابطه که در  انگیتوان با معادله یرا مموضوع  نیتماس صفر است. ا هیزاو ریبه شدت تحت تأث یتعادل انرژ

جامدات  رطوبتجذب  عهرا در مطال فراوانی کاربرد ،معادله را منتشر کرد نیا انگیکه  ی، هنگاممیالدی 1805از سال  داد.

 :[7،4،3]گزارش شد انگیآل توسط دهیسطح ا کیدر  یتماس و کشش سطح هیزاو نیب یداشته است. همبستگ

(2                                      )                                                                                                𝛾𝑆 − 𝛾𝑆𝐿 = 𝛾𝐿 cos 𝜃 

-جامد یآزاد سطح یانرژ SLγ(، عیما ی)کشش سطح عیآزاد سطح ما یانرژ Lγ ،جامد آزاد سطح یانرژ Sγکه در این رابطه  

 هنگامی که زاویه تماس صفر )پخش کامل( باشد، داریم: 2در رابطه  تعادل است.در حالت تماس  هیزاو θو  عیما

(3)                                                                                                                                                  𝛾𝑆 − 𝛾𝑆𝐿 = 𝛾𝐿 

اگر  یشود. حتیکامل تنها به ندرت ظاهر م پخشحال، در عمل،  نیتماس صفر است. با ا هیمقدار زاو انگیحد کاربرد معادله 

و  یبوفسکیخواهد بود. چ قیدق 3که معادله  ستیمعنا ن نیه اتماس صفر است، لزوما ب هیبه نظر برسد که زاوبه صورت چشمی 



 

 

( پخش بی)ضر عیپخش ما( SW)کار نیروی است که توسط  بهتر هاامانهس عنو نیا در مطالعه اظهار داشت که ]7،4[همکاران 

 یواکنشریو غ زیتم عیما ایجامد  کیدر سطح واحد  عیپخش ما یکار انجام شده برا ،پخش بی. ضرردیقرار گ یمورد بررس

 ارائه شده است. 4در رابطه عامل،  نیمحاسبه ا ی. معادله برادهدیرا نشان م عیدر دما و فشار ثابت و در تعادل با بخار ما

(4                                                           )                                                                       𝑊𝑆 = 𝛾𝑆 − (𝛾𝐿 + 𝛾𝑆𝐿) 

هستند، اما  عیدر صورت وجود دو ما عیما-عیما ی مرز مشترککشش سطح ای عیما یسطحکشش  ای 4معادله  یهافهمول همه

کامالً پخش  عیشود. اگر ماینم یریگاندازه یبه راحت ی مرز مشترکآزاد سطح یانرژ ای یآزاد سطح یدر مورد جامدات، انرژ

از صفر  شیماس بت هیا اعمال کرد. اگر زاور انگیتوان معادله یم تصور نیشود و در ایم جادیا یتماس مشخص هینشود، زاو

(θ> 0باشد، م )محاسبه کرد. 5رابطه  گیری شده، ازداشتن زاویه تماس و کشش سطحی اندازه پخش را با بیتوان ضری 

(5-2                                                           )                                                                  𝑊𝑆 = 𝛾𝐿(cos 𝜃 − 1) 

صفر در صفر  کار یتماس صفر به معن هیزاو رایاست، ز زیچالش برانگ کار پخش فیتماس صفر است، تعر هیکه زاو یهنگام

که با  یعاتیما ی. براستین یریگتماس قابل اندازه زاویه وکامل بوده پخش  یبرا SW <0(. در واقع، SW  =0خواهد بود ) زین

آب  نییعت یپخش برا بیتوان از ضری، مجهیدر نت است. SW >0 کنندیم ینیقطرات عقب نششکل تماس محدود به  هیزاو

 سطح جامد استفاده کرد.  یدوست

 آب پخشهای ضد مه بر قابلیت سازوکار اثربخشی افزودنی

دارند. بدین معنا که از  10دوستواد ساختاری دوگانهغیریونی هستند. این دسته از م 9مواد ضد مه عموما جز مواد فعال در سطح

اند. با توجه به این ویژگی ساختاری ارزشمند قابلیت سازگاری با پلیمر غیرقطبی یک سر قطبی و یک سر ناقطبی تشکیل شده

حاوی اتم های عاملی ها که عموما از گروهگریز( را داشته و همچنین بخش قطبی آناز طریق قسمت آلی )غیرقطبی یا آب

اکسیژن تشکیل شده است، قابلیت واکنش با مواد قطبی را دارند. الزم به ذکر است که این بخش قطبی، افزایش قطبیت پلیمر 

 را به همراه دارد.

 :[8]بندی شیمیایی اصلی این مواد به شکل زیر استدسته 

 گلیسرول استرها 

 استر گلیسرولپلی 

                                                           
9 Non-ionic surfactant 

10 amphiphilic 



 

 

 هاآن 12هایاسترها و اتوکسیالت 11سوربیتان 

 13هانونیل فنل اتوکسیالت 

 هاالکل اتوکسیالت 

 :[8]بارتند ازعهای پلیمری به عوامل متعددی وابسته است که انتخاب نوع ماده افزودنی ضد مه مورد استفاده در فیلم

 ایهای گلخانهیلمبندی مواد غذایی یا فکاربرد نهایی فیلم محصول؛ بسته 

 کند و ضوابط مربوط به آن کشور )به عنوان مثال نونیل فنل های خاص استفاده میکشوری که از افزودنی

کن این مواد گیرد ولیبندی مواد غذایی مورد استفاده قرار میدر بسته FDAها در کشور آمریکا با قوانین اتوکسیالت

 شود.(در بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده نمی

 الزام به عملکرد طوالنی مدت 

 نوع پلیمر مصرفی 

 ضخامت فیلم 

 ساختار شیمیایی برخی از مواد افزودنی ضد مه نشان داده شده است. 4 در شکل

                                                           
11 Sorbitan  

12 ethoxylates 

13 Nonyl phenol ethoxylate 



 

 

 

 [8]ضد مه یدنافزو پرکاربردتریناز  یبرخ ییایمیساختار ش 4شکل 



 

 

توانند به صورت خالص و یا به شکل مستربچ یا ترکیبات غلیظ به پلیمر افزوده شوند. با توجه به شکل های ضد مه میافزودنی

تر دهند از روش سادههای پلیمری ترجیح مییدکنندگان فیلمهای ضد مه، تولفیزیکی و نقطه ذوب پایین انواع مختلف افزودنی

از افزودنی  %50به طور معمول شامل مقادیر باالتر از  مستربچ یا ترکیب غلیظ استفاده کنند. استفاده از روش اختالط مستربچ که

 دهد. ضد مه، روشی با صرفه اقتصادی باال و اثربخشی مناسب ارائه می

های موجود در فرموالسیون از جمله عوامل تاثیرگذار بر دهی، ضخامت فیلم و مجموع افزودنیسرویسنوع پلیمر، طول عمر 

 .[8،1]گیرندمورد استفاده قرار می %3تا  1های ضد مه به طور کلی بین میزان استفاده از عوامل ضد مه است. افزودنی

 های افزودن مواد ضد مهروش

 بیترت نیشود و به ایاستفاده م یمرسطح پل یرو ضد مهاثر  جادیا یبرا یمختلف یها، روشهای پلیمرییبنددر صنعت بسته

و  یخارج یها، پوششیداخل یهایتوان به افزودنیمدر حالت کلی را ها این دسته از روشرسد. یمه به حداقل م لیتشک

 اند.نشان داده شده 5-2ها در شکل که خالصه آنکرد  بندیمیتقس یکیزیف یهاروش

 

 [9]های ضد مههای افزودن افزودنیروش 5شکل 

های شیمیایی( و کنشکنش با پلیمر به دو گروه پیوند کواالنسی )شامل برهمتوانند با توجه به نوع برهمهای داخلی میافزودنی

تواند ابتدا به شوند. در حالت برقراری پیوند شیمیایی، افزودنی میبندی میهای فیزیکی( تقسیمکنشپیوند واندروالسی )برهم

تواند به طور ا پرکننده تقویتی متصل شده و سپس در بستر پلیمر پراکنده گردد. در حالت دیگر، افزودنی ضد مه مینانوذره ی

های اصلی این روش، جلوگیری از مهاجرت مستقیم به زنجیر پلیمری پیوند خورده و در بستر پراکنده شود. یکی از مزیت

 ده است. بندی شافزودنی از سطح پلیمر به درون محصول بسته

تر مورد بررسی قرار گرفتند. های ضد مه وجود دارد که پیشهای پخش و پراکندگی افزودنیروش عوامل متعددی در تعیین

ه و ظاهر محصول در نظر گرفت یکیخواص مکان یرو یاثرات احتمالبایست های ضد مه میبا این حال، هنگام انتخاب افزودنی



 

 

 یها و مواد افزودنآن نیب یدارند که ممکن است مشکالت سازگار هینسبت به بق یباالتر یسطح یانرژ مرهایاز پل ی. برخشود

ها متفاوت است که منجر به انتخاب عوامل نیالفیبا پل ترفتاالتاتیلنپلی تیو قطب یسطح یکند. به عنوان مثال، انرژ جادیرا ا

 ضد مه یهایها با افزودنآن ، موجب سازگاری بیشتراسترهایتر پلیقطب عتیشود. طبیم ضد مه مختلف و مناسب با نوع پلیمر

 .دهدرخ می  لمیبه سمت سطح ف یمهاجرت کمتر لیدل نیو به همشود می یداخلپراکنده شده به روش 

امکان  روش اختالط است. اگر فیلم پلیمری از ضخامت مناسبی برخوردار باشد،انتخاب  مهم در از عوامل یکی لمیضخامت ف

 های ضد مه در برقراری دو عاملبیشترین بازده از افزودنی کند.یفراهم م یداخلضد مه را به روش  یهایه از افزودناستفاد

شوند، یاستفاده م اتیلنیی پلیهاهیدر ال موماًها ع. مستربچپذیر استامکان یتجرب اتمطالع قیو مهاجرت از طر سازیسازگار

 هیموارد ال ی. در برخکندفراهم نمیها را استفاده از مستربچ امکانو ساختار  دوختقابل  هیموارد ضخامت ال یاما در برخ

توان استفاده کرد. در یها نمقدر نازک است که از مستربچشده است، آن در نظر گرفتهآن  یبرا ضد مه تیکه خاصدوختی 

موارد عبارتند از افزودن  نیدر ا ی جایگزینهاروش. ستیمثر ن ایمهاجر سودآور  ضد مه یهایاستفاده از افزودن تصور نیا

 . [9]مورد بحث قرار گرفته است شتریب ادامهکه در است  یکیزیف یهااستفاده از روش ای یخارج ضد مه پوشش

 های داخلیافزودنی

استرها، گلیسرولها عمدتا از جنس مواد فعال سطحی غیریونی، شامل موادی از قبیل گلیسرول استرها، پلیاین دسته از افزودنی

اختالط و ساخت  ها در حین فرآیندها هستند. این دسته از افزودنیاتیلن استرها، سوربیتان استرها و الکل اتوکسیالتاکسیپلی

ها با مهاجرت به گیرند. این دسته از افزودنیشوند و به طور مستقیم در ساختار مستربچ پلیمری قرار میفیلم به پلیمر افزوده می

کنند. پدیده مهاجرت از توده فیلم )عمق فیلم( به سطح نشات دوست روی سطح ایجاد میی آبسطح فیلم پلیمری یک الیه

دیگر است. الزم به ذکر است که اگر مهاجرت مواد افزودنی ضد مه به سطح زگاری پلیمر و افزودنی با یکگرفته از عدم سا

 یابد. صورت بگیرد، خواص ضد مه سطح بهبود می

اند و همچنین افزایش های ضد مه داخلی کاهش کشش سطحی قطرات آب که روی سطح فیلم پلیمر متراکم شدهافزودنی

دهند. هنگامی که انرژی سطحی پلیمر و آب به یکدیگر نزدیک شود، قطرات آب پخش شده نتیجه میانرژی سطحی فیلم را 

های ضد مه بر پایه مهاجرت از توده فیلم به سطح فیلم شود. رویکرد افزودنیو یک الیه آب پیوسته روی سطح فیلم ظاهر می

های ماده ضد مه جذب قطرات ند، مقداری از مولکولکنها به سطح مهاجرت میاست. به طور همزمان، هنگامی که افزودنی

 شوند. آب می

یابد و در نتیجه یک گرادیان غلظت افزودنی ضد های افزودنی ضد مه در سطح بعد از تماس با آب کاهش میتمرکز مولکول

یابد به طور پیوسته ادامه میهای درونی به سطح شود. مهاجرت مواد ضد مه از الیههای درونی ایجاد میمه بین سطح فیلم و الیه

 یابد. و در نهایت با کاهش تمرکز مواد ضد مه، اثر ضد مه در فیلم نیز کاهش می



 

 

گریز یا چربی دوست و دم آبسر آبتر نیز ذکر شد، ماده ضد مه یک ماده فعال سطح است که از دو بخش همانطور که پیش

گریز از زنجیره هیدروکربنی و بدون گروه عاملی تشکیل و دم آبهای قطبی هیدروکسیلی دوست شامل گروهسر آب 14دوست

 شده است. 

شده و به  راکندهپ مریپل بستردر  ضد مه یافزودن 1دهد. در مرحله یرا نشان م مهضد  یافزودن کی سازوکار عملکرد 6شکل 

شود. یمنتقل م لمیبه سطح ف ترونیهای درالیهاز  ضد مه یافزودن 2. در مرحله ه استشد عیتوز مریپل ترسبدر  یکسانطور 

بدین د. گیرقرار میو هوا  لمیف مرز مشترکبه سمت  تکنند که سر آب دوسیم یریگجهت یابه گونه ضد مه یهامولکول

 . ابدییبهبود م مریقطرات آب و سطح پل نیب یشود و سازگاریتر مآب دوست لمیسطح فترتیب 

( و O2Hآب ) یهامولکول نیب یدروژنیه یوندهایشوند. پیآب جذب م توسط مهضد  یهااز مولکول یبخش 3در مرحله 

را  وستهیپ آب شفاف هیال کیشوند و یهم ادغام شده و پخش م ا، قطرات بنیو بنابرا ردیگیشکل م ضد مه یهامولکول

 (. 4دهند )مرحله یم لیتشک

 

 [10،9]د مهض یسازوکار عملکرد افزودن 6شکل 

کنند یآب نفوذ م یهامولکول نیب افزودنی ضد مه یهامولکول شرح داده شده است. یشتریب اتیبا جزئ 4، مرحله 7در شکل 

تعداد  ی(. وقتچین شود )خطیم جادیمولکول آب ا دروژنیو اتم هضد مه  ماده مولکول ژنیاتم اکس نیب یدروژنیه یوندهایو پ

 یهامولکول ، آبتی. در نهاابدییآب کاهش م یفراتر رود، کشش سطح ینیآب از حد مع یرو افزودنی ضد مه یهامولکول

 . ابدییکاهش م ضد مه یهابا گذشت زمان، تعداد مولکولدهد و شو میشست و  را از سطح افزودنی ضد مه

                                                           
14 lipophilic 



 

 

 

 [10،9]، اقتباس ازآب یهاو مولکول افزودنی ضد مه یهامولکول نیب برهمکنش طرحواره 7شکل 

 هاندیفرآ نیا .وجود دارددر بستر پلیمر و ایجاد خاصیت ضد مه در فیلم  ضد مه یهایافزودن پخش یبرا یمختلف یهاروش

 هیشوند. بسته به مواد اولیشدن آماده م ی( با استریونیریغ یها)سورفکتانت ضد مه. ابتدا ذرات هستندعمدتا شامل دو مرحله 

که استرها با  ییاصالح شده در جاذرات ضد مه  نیاستفاده وجود دارد. همچن یبرا یادیز نیگزیجا یندهایمورد استفاده، فرآ

 نیا بر . مرحله دومحاصل شود یشوند تا خواص بهتریمنیز به سامانه افزوده شوند یها مخلوط مسازگارکننده اینانوذرات 

 ضد مه/مریپل انهماس کیتا  دشو خلوطم اتیلنپلی یهارانولمانند گ یمریپل یهارانولبا گ ضد مه یهااست که مولکولاساس 

 . دیبدست آ

ی ماده هااند که در آن مولکولمتمرکز شدهزدن  وندیمانند پ ییهاروش یرو های پلیمریفیلم دکنندگانی، تولریاخ یهادر سال

توان با یرا م ضد مه یهایودنافزاز  شتریب هایغلظتهایی با پیش ساختهشوند. یزده م وندیپ یمریپل یهارهیبه زنج ضد مه

خاص فرآیندی  طیبرش باال در شرابا اعمال کن مخلوط دستگاه کیدر  مریچند پل ای کیمذاب در  اختالط روشاستفاده از 

شده با ضد  بیترک مریاختالط خوب، پل ندیفرآ کی. پس از کرد بی، ترکاستمورد نظر  ییبه خواص محصول نها وابستهکه 

 آماده است.  شتریب هیفرآیندد یبرامه 

 ضد مهذرات  بیترک یبرا گریکرد. راه د بیترک لمیاکستروژن ف فرآیند در گرید یمرهایتوان با پلیرا م ضد مه یهامستربچ

مستربچ ساخت  مرحلهدر اکسترودر بدون  میمستقبه طور را  یمریپل یهارانولو گ ضد مه یاست که افزودن نیا مرهایبا پل

 .ترکیب کرد



 

 

اکسترودر  کیها در نیرز ی ازشود. مخلوطیانجام م یاکستروژن معمول فرآیند کی قیاز طر فرآیند اختالط، حالت نیدر ا

کنترل شده به اکسترودر اضافه  انهماس کیمختلف با  یهای. سپس افزودنشودمیشوند که در آن ذوب یم هیتغذ چیدو پ ایتک 

 دراکسترو دایمخلوط شده سپس به  یخوببه شوند. مذاب یم پخش یینها پاندکامدر  یمواد افزودن بیترت نیشوند و به ایم

شود، سرد یم یریگقالب یاشود. مذاب به صورت رشتهیآب سرد م ای، مذاب توسط هوا دایشود. پس از عبور از یم تیهدا

 برسد. ییشود تا به محصول نهایم دهیبر رانولو به صورت گ هشد

 یمانند استرها هستند که از واکنش استر یونی ریغ یهامعموال سورفکتانت یداخل ضد مه یهایافزودن همانطور که قبالً ذکر شد

 دیتول ندیو فرا هیمواد اولانواع استفاده از  لیاسترها ممکن است به دل بیاند. ترکو الکل مشتق شده دیاس کیلیکربوکس نیشدن ب

 تانیسورب لنیاتیاکسیمانند پل لنیاتیاکسیپل یعبارتند از استرها ضد مه یاخلد هایافزودنیاز  ییهامتفاوت باشد. نمونه اریبس

 تانیسورب لنیات یاکس یمونولرات، پل تانیسورب لنیاتیاکسیاستئارات، پل یتر تانیسورب لنیاتیاکسیمونواستئارات، پل

 . ولئاتیتر تانیسورب لنیات یاکس یمونواولئات و پل

؛ لهیاتوکس یچرب پل یهامانند الکل التیمونو استئارات. الکل اتوکس تانیمونولورئات و سورب تانیسوربمانند  تانیسورب یاسترها

استئارات؛ و  لیسریو گل دهایریسیگل ی، ددهایریسی، مونوگلسرولیگل یچرب پل یدهایاس یمانند استرها سرولیمشتقات گل

 ها. و همه مخلوط آن لاید لنی، اتکولیگل نلی، پروپلایتر لنی، پروپکیدریه یموارد مانند الکل پل ریسا

مونو اولئات  سرولی( و گلGMSمونواستئارات ) سرولیمانند گل سرولیگل یاسترها های ضد مه بهافزودنیاستفاده از  نیشتریب

(GMOو مشتقات سورب )تانیمونو استئارات و سورب تانیمانند سورب تانی ( مونولئاتSMO ) نیاست. ااختصاص یافته 

 یهامولکول نیاند. امورد استفاده قرار گرفته مختلف یهاسامانهدر مدت،  یطوالن دربه اثر ضد مه  یابیدست یها برارفکتانتسو

 نیا لیدل نیمهاجرت کنند. به هم یمریپل لمیبه سطح ف عیسر نیالفیپل درنسبت کوچک هستند و ممکن است به  یقطب یافزودن

داده و منجر به  شیارا افز لمیف یتواند چسبندگیم لمیها در سطح فو حضور آن ستندیمقاوم ن ضد مه چندانعوامل در ارائه اثر 

 . [11]شودروی سطح گرد و غبار  شیافزا

مونو استئارات ارائه شده  تانیمونوستئارات و سورب سرولینسبت کوچک گلبه  ضد مه یهاساختار مولکول 9و  8 یهادر شکل

 مولکولی ساختار الف 8شده است. در شکل  لیتشک یدیواحد اس کی والکل  ایواحد مشتق الکل  کیاست. هر دو مولکول از 

صدق نیز  یونی ریغ یهاسورفکتانت مابقیاصل در مورد  نیشده است. هم میتقس چینبا خط زیگردوست و آببه دو بخش آب

شده است.  جیتر رایطوالن یارهیزنج ضد مه یهانسبت کوچک، استفاده از مولکولبه  ضد مهکند. با استفاده از عوامل یم

 یدیاس یهاگروه شتریب بیترک ای یدیگروه اس کیلکل با ا یهاگروه شتریب بیتوان با ترکیرا م ضد مهمولکول  یهارهیزنج

 شیافزا ضد مه یهایافزودن تیبر فعال ریثات یداد. روش متداول برا شیانجام هر دو به طور همزمان افزا ای یگروه الکل کیدر 

شده  جادیگروه الکل ا کیاز  شیمتشکل از ب یدیجد یاسترها راًیحال، اخ نیا با( است. دی)گروه اس زیگرتعداد گروه آب



 

 

 ی(، دPGEال )ریسیگل یپل یها، استرهاسورباتیپل :بلندتر عبارتند از رهیبا زنجضد مه  یهااز مولکول ییهات. نمونهاس

 کیاستئار دیواحد اس کیشده با  یارول استر-کیلواحد گ نیچند یدارا PGE، ج 8. در شکل دهایریسیگل یو تر دهایریسیگل

 شود.یمونو استئارات شناخته م لولکویگل یبه عنوان پل نیارائه شده است. همچن

 

فرمول و ب(  شده است میتقس چینبا خط زیگرمونو استئارات ساختار به سر آب دوست و دم آب سرولیگل یفرمول ساختارالف(  8شکل 

 [1]مونو استئارات سرولیگل یپل یفرمول ساختارو ج(  مونو استئارات تانیسورب یساختار

 ( اختالط ساده1ضد مه داخلی با پلیمر:  های ترکیب افزودنیروش

های پلیمری، اختالط های افزایش قطبیت و باال بردن انرژی سطحی پلیمرها به منظور بهبود خواص ضد مه فیلمیکی از روش

است. به  عوامل اتصال دهنده ها وهای ضد مه به صورت اختالط مذاب و بدون استفاده از انواع پایدارکنندهپلیمر با افزودنی

توان ین حالت نیز میگیرد. همچنین در ابیانی دیگر، در این حالت تنها اختالطی ساده میان پلیمر و افزودنی ضد مه صورت می

یه های مختلف در مرحله تولید فیلم به پلیمر پامستربچی از پلیمر پایه با درصد باالیی از افزودنی ضد مه تهیه کرده و با نسبت

لیمر به منظور بهبود اضافه کرد. در این حالت نیز، قابلیت مهاجرت افزودنی ضد مه از توده به سطح بر افزایش انرژی سطحی پ

 خاصیت مه گرفتگی فیلم از اهمیت باالیی برخوردار است.

فعال سطحی غیریونی با خاصیت ضد مه شامل اسید چرب  در پژوهشی به بررسی اثر دو افزودنی [12]ایروستا و همکاران 

اتیلن با چگالی بر پایه پلی گرفتگی در فیلمبر پدیده مه 16اتانول آمین مونواستراستیریل دی-Nو اسید چرب  15گلیسرول مونواستر

قرار  یشده باغبان یسازهیشب یاگلخانه طیدر معرض دو محی ساخته شده هااستات پرداختند. نمونهوینیلاتیلنپایین/کوپلیمر پلی

مشاهده شد و غلظت  به طور چشمیتکامل اثر ضد مه روند کردند. یم فراهمسرد و گرم را  ییآب و هوا طیگرفتند که شرا

در این  مورد مطالعه یهالمیف یشد. تمام یری( اندازه گFTIR) هیفور لیمادون قرمز تبد یسنج فیبا استفاده از ط یافزودن

                                                           
15 Fatty acid glycerol monoester 

16 N-stearyl diethanol amine fatty acid monoester 



 

 

با بود.  شتریگرم ب یآب و هوا شینشان دادند، اما در همه موارد، مدت زمان اثر ضد مه در آزما یمه خوب ضدخواص  پژوهش

نشان  از خود را ینییمهاجرت پا زانیمورد مطالعه م یکه مواد افزودن ندگرفت جهینت  FTIRآزمون از های حاصل توجه به داده

 ماند.یم یباق در توده ماده یزودناز اف یمهم ریرود، مقادیم نیکه اثر ضد مه از ب ی، هنگامنیبنابراو  دادند

 ( پیوند زدن به نانوذره2ضد مه داخلی با پلیمر:  های ترکیب افزودنیروش

های پلیمری، گی در فیلموع پدیده مه گرفتهای ضد مه بر وقتر نیز اشاره شد، اساس سازوکار اثربخشی افزودنیهمانطور که پیش

های درونی یا توده به سمت سطح فیلم است. بدین ترتیب مواد افزودنی در سطح تجمع کرده بر پایه مهاجرت افزودنی از الیه

شود. همچنین، بخشی و با کاهش اختالف انرژی سطحی میان فیلم پلیمری و آب، یک الیه پیوسته از آب روی فیلم تشکیل می

های شوند. گرادیان ایجاد شده از تغییر غلظت افزودنی ضد مه از الیهی در آب حل شده و از سطح خارج میاز مواد افزودن

 زند. درونی به سمت سطح، مهاجرت افزودنی ضد مه از توده به سطح را رقم می

( و آلودگی و فساد ایهای گلخانهمهاجرت افزودنی و خروج آن از پلیمر با افزایش آلودگی محیط زیست )در کاربرد فیلم

الوه بر این، خروج پیوسته بخشی از مواد افزودنی بندی مواد غذایی( همراه است. عبندی شده )در کاربرد بستهمواد غذایی بسته

امر موجب شد تا  ندهی فیلم پلیمری را به همراه دارد. ایضد مه در هربار پدیده مه گرفتگی، کاهش طول عمر و زمان سرویس

 . [15،14،13،8]ندردهای مختلفی را به منظور کاهش پدیده مهاجرت مواد افزودنی ضد مه در دستور کار قرار دهمحققین رویک

اتیلنی، مونواستر اولئیک اسید را روی ذرات سیلیکا های پلیدن فیلمدر پژوهشی روی ضد مه کر [16]کلیگواسر و همکاران 

اتیلن خطی با دانسیته پایین پراکنده کردند. در مرحله بعد، نانوذرات سیلیکا و های پلیپیوند زده و به عنوان ماده ضد مه در فیلم

اتیلن در دستگاه های پلیگرانولهای افزودنی ضد مه در ترکیب درصدهای مختلف به نانوذرات سیلیکا حاوی گروه

 دهی شد. مخلوط شده و کامپاند حاصل به روش پرس گرم به صورت فیلم شکل 17داخلیهمزن

 زیاد زدن وندیپدرجه با  یکی ، دو نمونه،آزمون جیشد. بر اساس نتا نییتعسنجی آزمون گرماوزنبا استفاده از  زدن وندیدرجه پ

مونواستر اولئیک اسید  یحاواتیلن پلی لمیضد مه انتخاب شدند. ف جهت ایجاد خاصیت ،نییپا زدن وندیبا درجه پ یگریو د

به عنوان نمونه بهینه نظر  و دااز خود نشان د یافوق العادهمه  ضد ، اثربخشینییپا زدگیوندیبا درجه پپیوند زده شده به سیلیکا 

 سهیدر مقاکردن سطح  مهضد  بر قابلیت یریچشمگ اثربخشی همهای نانوذره پیوند خورده با عامل ضد همچنین نمونه. گرفته شد

های حاوی افزودنی ضد مه به تنهایی، ای از نانوذره سیلیکا و عامل ضد مه مونواستر اولئیک اسید و همچنین نمونهساده بیبا ترک

 از خود نشان داد.

                                                           
17 Internal Mixer 



 

 

دو عامل قطبی گلیسرین مونواستئارات و گلیسرین اکریلیک اسید مونواستئارات را  [17]در پژوهشی مشابه، جی و همکاران 

اتیلن خطی با پلی روی نانوذران سیلیکا پیوند زده و از آن به عنوان افزودنی ضد مه با قابلیت کنترل پدیده مهاجرت به فیلم

وزنی از نانوذره سیلیکا اصالح شده با گلیسرین مونواستئارات به  %3ا افزودن تنها ها نشان دادند که بدانسیته پایین افزودند. آن

 روز قابلیت ضد مه از خود نشان داد. 17سازی فرآیند مه گرفتگی، نمونه تا اتیلنی و شبیهفیلم پلی

 ( پیوند زدن به زنجیره پلیمر3ضد مه داخلی با پلیمر:  های ترکیب افزودنیروش

های ضد مه به ساختار زنجیره پلیمر صورت گرفته است. در این روش نیز کی در زمینه پیوند زدن افزودنیهای اندپژوهش

شود و بدین ترتیب با بهبود قطبیت کنش شیمیایی و از طریق پیوند کواالنسی متصل میافزودنی ضد مه به پلیمر با ایجاد برهم

 گردد. صیت ضد مه تشکیل میهای پلیمری با خاپلیمر و افزایش انرژی سطحی، فیلم

خطی با دانسیته پایین از سوربیتان  اتیلنهای پلیدر پژوهشی روی افزایش قابلیت ضدمه فیلم [11]شلوسمن و همکارانش 

خطی با دانسیته پایین مالئیکه شده در نقش  اتیلنمونولئات به عنوان افزودنی ضد مه در حضور مقادیر مختلفی از پلی

افزودنی سوربیتان مهاجرت  زانیم ،و ضد مهسازگارکننده  همزمان افزودن ها نشان دادند کهسازگارکننده، استفاده کردند. آن

کاهش قابل توجه  یبرا قسمت وزنی از سازگارکننده 3 تنهاافزودن و  کاهش داده است یقابل توجه زانیرا به م مونولئات

اسبه شده مح نشان داد که ضریب نفوذ سوربیتان مونولئات نفوذ بیضر نتایج حاصل از بررسی است. یکاف افزودنیمهاجرت 

تماس  هیزاو ،سازگارکننده و ضد مهزمان همافزودن  همچنین، .ابدییکاهش م کنندهسازگارهای حاوی فیلم یمرتبه برا کی

 دهد. یکاهش م یقابل توجه زانیرا به م پلیمر/آب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های قبل میاز جمله مزایای اصلی این روش در مقایسه با روش

 ی از مهاجرت و خروج افزودنی ضد مه از سطحجلوگیر (1

 دهی فیلم ضد مهافزایش طول عمر و سرویس (2

 های تولیدعدم نیاز به استفاده از نانوذره و فرآیندهای مربوط به اصالح آن و کاهش هزینه (3

 حذف فرآیندهای اضافی و ساخت پلیمر با قابلیت ضد مه در یک مرحله به صورت پیوسته (4

 های زمانی مختلفها در بازهزیست ناشی از مهاجرت نانوذرات و افزودنیکاهش آلودگی محیط   (5

 دهی و طول عمر نمونهافزایش زمان سرویس (6

 سازی و تولید انبوهقابلیت تجاری (7



 

 

 های پلیمریی روی زنجیرهجانب یشاخه جادیاهای عاملی یا های پیوند زدن گروهروش

های پلیمر از سه طریق ممکن است. در مرحله سنتز های جانبی به زنجیرهو شاخههای عاملی به طور کلی فرآیند پیوند زدن گروه

نقطه فعال روی پلیمر به  پلیمر و با انتخاب کاتالیست مناسب و یا ایجاد رادیکال فعال روی زنجیره و پیوند زدن شاخه جانبی از

حالت اختالط مذاب میسر است. در ادامه این ی دیگر افزودن عوامل تولید رادیکال در های اشعه فرابنفش و در حالتروش

 گیرند.فرآیندها به طور اجمالی مورد بررسی قرار می

 ونیزاسیمریپل یدر مرحله یجانب یشاخه جادیاهای عاملی/ روش یک( پیوند زدن گروه

یمر با خواص از پیش مؤثری جهت رسیدن به پل بسیار روش مناسب کاتالیست طریق از بلند هایشاخه با پلیمر سنتز طراحی و

 دستیابی برای صنعتی قیاسم در چرا که است، پذیرانجام آزمایشگاهی هایمقیاس در غالباً روش این ولیکن است؛ تعیین شده

است  پتروشیمیایی پرهزینه و گانهجدا واحدهای ایجاد به نیاز مختلف کاربردهای با ی جانبی متناسبشاخه از میزان هر به

[18] . 

 با استفاده از پرتوهای پرانرژی ینبجا یشاخه جادیاهای عاملی/ روش دو( پیوند زدن گروه

گاما و پرتو فرابنفش در فرآیند پلیمریزاسیون در مرحله شروع جهت  الکترونی، پرتوی پرتوهای مانند پرانرژی از پرتوهای

پلیمر و ایجاد رادیکال روی زنجیره جهت فرآیند پخت  به شود. همچنین از تابش این پرتوشکست آغازگر نوری استفاده می

شود که این حالت های جانبی به زنجیره اصلی استفاده میقراری اتصاالت عرضی و همچنین به منظور پیوند زدن شاخهو بر

 با پرتو از استفاده بر اثر بلوریننیمه پلیمر یک در مشخص، افتد. به طوراتفاق می جامد حالت پرتودهی به پلیمر معموال در

 فضاهای و پلیمری 18قطعات حرکت آزادی ناحیه، این شوند. چرا که درمی شکیلت نظمبی نواحی در هاشاخه باال، انرژی

 ی جانبی فراهمشاخه تولید و یکدیگر به هاآن اتصال و توسط تابش ایجاد شده هایماکرورادیکال حرکت جهت خالی

 .[18]است 

 از طریق فرآیند اختالط مذاب واکنشی یجانب یشاخه جادیاهای عاملی/ روش سه( پیوند زدن گروه

 های)استفاده از دستگاه مذاب اختالط روش برپایه مذاب، حالت در یجانب یشاخه جادیا یا یعامل یهازدن گروه وندپی روش

 ترکیبات مانند ی رادیکالایجادکننده عامل یک همراهبه  اکسترودرهای واکنشی( یا 19کن داخلیمخلوط مذاب در اختالط

 شکسته اختالط مذاب، دمای در آغازگرها است. بدین ترتیب چندعاملی غیاب یک مونومر یا حضور در آزو یا پراکسید

 زنجیر ها را فعال کرده و یکهای پلیمری آنهای تولید شده با حمله به زنجیرهرادیکال سازند.می را هارادیکال و شده

                                                           
18 Segments 

19 Internal Mixer 



 

 

 کالرادی یک و دهند واکنش پلیمر زنجیر در غیراشباع پیوند یک توانند باهمچنین می کنند. ایجاد )ماکرورادیکال( رادیکالی

 کنند. ایجاد آلیلی

ی اندازهبه  تجزیه شده و رادیکال حاصل باید آغازگر بتداا که است بدین صورت زنجیر اصلی پلیمر رادیکال روی یجادا

ی همه نباید در واقع باشد. داشته فعال هیدروژن باید پلیمر کند. سپس از زنجیره هیدروژن جذب بتواند باشد تا پرانرژی کافی

 ای،شاخه ساختار به وجود یا عدم وجود بسته تواندمی زنجیر روش رادیکال باشند. در این ناپایدار اندازه یک به هاهیدروژن

های شیمیایی شامل فاز پلیمری به منظور اصالح شیمیایی ساختار پلیمر مانند فرآیندهای واکنش .[19]باشد  سوم یا دوم نوع از

شوند. با این حال دار کردن و یا سازگارسازی واکنشی آلیاژها به طور معمول در حالت محلولی انجام میعاملدارسازی، شاخه

 دهی دارند. در یک یا دو مرحله فرآیند شکل های شیمیایی قابلیت وقوع در اکسترودرهای واکنشی رااین واکنش

اختالط خوب، انتقال گرمای مناسب و توانایی پمپاژ خوب برای مواد با گرانروی باال از جمله مزایای استفاده از اکسترودرهای 

یک راکتور واکنشی به عنوان راکتورهای شیمیایی است. کلیه این موارد، اکسترودرهای واکنشی را برای استفاده به عنوان 

کند که از نقطه نظر پلیمریزاسیون یا یک راکتور فرآیند اصالح برای مواد پلیمری بدون استفاده از مقادیر زیاد حالل معرفی می

 زیست محیطی نیز به خوبی شناخته شده است. 

ی حالل که بسیار هزینه بر شود؛ زیرا مرحله جداسازعالوه بر این، فقدان حالل در این دستگاه منجر به صرفه اقتصادی نیز می

پذیری با توجه به مقیاس، گردد. همچنین انعطافشود و فرآیند از لحاظ میزان مصرف انرژی سودمندتر میاست حذف می

 یکی دیگر از مزایای اکسترودرهای واکنشی است.

 تواند به پنج دسته تقسیم شود:شود عموما میهای پلیمری که در اکسترودر انجام میواکنش

 ایپلیمریزاسیون توده .1

 دارسازیهای پیوند یا عاملواکنش .2

 های بین زنجیریکوپلیمریزاسیون .3

 های شاخه دار شدن یا جفت شدنواکنش .4

 های تخریبواکنش .5

 های خارجیافزودنی

. ایجاد نمود لمیسطح ف یاست، رو ضد مه یژگیکه شامل و یخارج ضد مهپوشش  کیتوان با افزودن یرا م ضد مهعملکرد 

ها کمک به مرطوب کردن سطح آناز افزودن هدف  و کنندیعمل م یداخل یهایدرست مانند افزودن یخارج یهاوششپ



 

 

استفاده  اندمتراکم شده یکیپالست لمیسطح ف یتماس قطرات آب که رو هیکاهش زاو یبرا یخارج یهابسترها است. پوشش

 قیالک رق ایهستند که با آب  وگرانر عاتیعموماً ما یخارج یهاروکش د.نبخش یرا بهبود م لمیف تیرو شفاف نیو از ا شده

 دهیبا پوشش یکیپالست لمیسطح ف یبه طور مداوم رو ضد مهشوند. پوشش ینشده استفاده م قیرق صورتبه  ایشوند یم

 ریمحلول تبخ ،کندیها عبور ممعموالً از خشک کن لمی، فید. پس از افزودن پوشش خارجنشویپخش م یاسپر ایور غوطه

 . [20]شودیم پخت لمیسطح ف یو پوشش رو هشد

 نهیدر هز ییصرفه جو لیخط به دلروش داخل شود اما استفاده از یاعمال م خارج خطصورت ه معموالً ب ضد مهپوشش 

به  دیپوشش باکه اول آن. ضروری استمهم نکته دو همواره توجه به  یخارج یهاپوشش ه هنگام استفاده ازتر است. بمطلوب

پخش  ،پوشش بایست روی سطحمی آببخار ، بیترت نیپخش شود و به هم کیسطح پالست یرو کنواختی هیال کی صورت

 لمیشده در سطح ف لیآب تشک یهابه قطره ،موجود در پوشش ضد مهبرسد. عوامل  فیلم پلیمر به قابیلت ضد مهشود تا به اثر 

 ریبا مقاد یدهند. حتیخود را از دست م یو شکل کرو ابدییقطرات آب کاهش م یکشش سطح نیکنند. بنابرایمهاجرت م

 زانیبه م یعمل ین در کاربردهاتوایمرطوب شدن آن را م تی، قابلعیما درون ای زیسطح آبگر روی از عوامل فعال سطحی یکم

  .[22،21،9]دیبهبود بخش یقابل توجه

شوند. این در حالیست که استفاده می لناتیهای ضد مه داخلی معموال با پلیتر نیز توضیح داده شد، افزودنیهمانطور که پیش

شود این امر موجب میخوب است و  اریموارد بس شتریدر ب اتیلن ترفتاالتپلی یمرهای قطبی مانندی این دسته از مواد با پلسازگار

 با قابلیت ضد مه یخارج یهاشپوش، استفاده از یموارد نی. در چنصورت پذیردکند  اریبس لمیمهاجرت به سمت سطح ف تا

، ستا نلتیایپلگریدهای مختلف باالتر از  یاابل مالحظهطور قه ب ترفتاالتاتیلنفرآینددهی پلی ی، دماچنیناست. هم متداول

استفاده از عالوه بر این، شوند.  بیمذاب تخرالت حو در اکستروژن فرآیند ممکن است در طول  یداخل یمواد افزودن نیبنابرا

 یاز افزودن یار کمترنازک شامل مقد مریپل هینازک است. ال اریبس مریپل هیاست که ضخامت ال جیرا یزمان زین ضد مهروکش 

 شود.یم اثربخشی ضد مه عیتر است که باعث کاهش سرمیضخ هینسبت به ال ضد مه

مواد ، عیما یهاهستند. در مورد پوشش یداخل ضد مه یبه روش مشابه مواد افزودن موادفعال سطحیشامل  ضد مه یهاروکش

مواد مورد بحث قرار گرفت. در  ترپیش یونیریغ د فعال سطحیمواهستند.  یونیریغ ای یونیمورد استفاده عموما آن فعال سطحی

 یدارا یسر قطبموجود در فسفات باشد. گروه  ای، سولفات، سولفونات التیتواند کربوکسیم ی، گروه قطبیونیآن فعال سطحی

-یکیزیخواص ف نییدر تع ینقش مهم ونی، انتخاب ضد یونی مواد فعال سطحی، در صورت وجود نیاست و بنابرا یبار منف

 ونیبه عنوان ضد  میسد ای میپتاس یشوند، دارایاستفاده م ضد مه یهاپوششکه در  یونیآن فعال سطحی مواددارد.  ییایمیش

 کیمعموالً  زیند. دم آبگرنکیم جادیا یآل یهارا در حالل یشتریب تیحالل رایشود، زیم فادهاست میسد ای میهستند. از پتاس



 

 

( لیهگز لیات-2) سیب میسد مرسوم یونیآن ضد مهعامل  کیساختار  9است. در شکل  یدروکربوریه رهیزنج

 .[23]شده است نشان ناتیسولفوسوکس

 

 [23]ینات( سولفوسوکسیلهگز یلات-2) یسب یمسد یفرمول ساختار 9شکل 

هستند.  یمریپل یهاها، چسبچسب ینثرتر. موشودیمانجام  هاسطح بستر با اتصال دهنده یروضد مه  پوشش یچسبندگ

از اولویت ها نوع اتصال دهنده ین. استفاده از اندشبادر آب  و یا پراکندهمحلول در آب  به صورت توانندیم هادهندهاتصال

محلول در آب  یهاشود. عملکرد اتصال دهندهیمضد مه رد مثبت به آب باعث عملک یتحساس باالیی برخوردار است چرا که

 یلمسطح ف یها باعث پخش شدن قطرات آب رواست. سورفکتانت یعال یاربس یونیآن یهابا سورفکتانت یبدر ترک یژهبه و

 کند. یشوند و اتصال دهنده حساس به آب، آب را جذب میم

توان از یاسترها هستند. میمحلول در آب، کوپل یهااتصال دهنده از نمونه یکیشود. ی، آب از سطح خارج میبترت ینبه ا

که با روکش  اییهیلمد، استفاده کرد. در فنکنیمتصل م یهپا یمرمحلول در آب که پوشش را به سطح پل یاسترهایتمام کوپل

داده شده  یصه جوهرها و فلزات تشخبهتر ب یها، چسبندگنوع اتصال دهنده یناند، در صورت وجود اپوشانده شده ضد مه

خطرناک  یهاکاهش حالل یاحذف  یلبه دل یمنا یهایگزینجا ینآب استفاده کرد. ا یهپا یهاتوان از چسبیم یناست. همچن

 . [26،25،24]هستند

های چند الیه سیلیکونی با استفاده از کربناتی از فیلمهای پلیدر پژوهشی روی ضد مه کردن فیلم [27]مائیچلر و همکارانش 

 یهپوشش چند ال کربناتی استفاده کردند. یکلیسیلوکسان به منظور اطمینان از چسبندگی میان پوشش و الیه پهگزامتیلن بی

 یکاز  یهپوشش چند ال ینجو قرار داده شد. ا یپالسما یندفرآ یککربنات با استفاده از یپل یرو (Siی عنصر سیلیسیم )حاو

 یمراز پل محافظت یبرا یمعدن یهال یککرد، یم یترا تقو یبعد یهایهو ال یمرپل ینب چسبندگیشده بود که  یلتشک یآل یهال

آبدوست  یمرهایپل یکوواالنس یونددوم که امکان پ یآل یلمف یکو  ینبا پوشش اسپ مراحل بعددر  یازمورد ن یهادر برابر حالل

دنبال شد وینیل الکل اتیلن مالئیکه شده و پلیبا پلی یدر پ یپ یرسوب پالسما با پوشش چرخش آیندفر این آورد.یرا فراهم م

قرار گرفتن در  یاسرد و گرم  یدما ییرشد که نشان داد در هنگام تغ یجادآب دوست و منسجم ا یارش بسپوش یک یجهو در نت

مدت  یبراقابلیت کاربرد کرد که  یجادمه ا دپوشش ض یک فیلم تشکیل شدهمه مقاوم است.  یلمعرض مرطوب در برابر تشک

 .باشدرا دارا میلنزها  یرشنا و سا ینک، عینکع یرو یطوالن



 

 

های دهند و از سویی دیگر با گروههای آمینی روی سطح واکنش میاتیلن از یک سو با گروههای مالئیک انیدرید از پلیهگرو

 . (10)شکل  یابدها افزایش میوینیل الکل وارد واکنش شده و از این طریق چسبندگی میان الیهالکلی موجود در ساختار پلی

 

 [27]مهضد  هیپوشش چند ال ندآیفر 10شکل 

 های فیزیکیروش

آن است.  یسطح یانرژ شیافزا های پلیمری،لمیمه در سطح ف لیکاهش تشک همانطور که تاکنون بررسی شد، روش اصلی

 ییها، روشقسمت نیسطح وجود دارد. در ا یانرژ شیافزا یبرا زین یگرید یهاذکر شد، روش تاکنونکه  ییهاعالوه بر روش

 هااین روش، نی. بنابرانداگرفتهقرار  مورد بررسی و مطالعهخاص ندارند  یهایافزودن ای ییایمیده از مواد شبه استفا یازیکه ن

 .[28،9،4]هستند یکیپالست یهالمیدر فضد مه  یژگیو جادیا یبرا یامقرون به صرفه نیگزیجا

توان با استفاده یرا م یمریسطوح پل یمیموجود است. ش هامریپل یسطح پردازش خواص یبرازیادی  اصالح سطح یهاروش

 ایهوا  طیبا پالسما در مح اصالح سطحداد.  ریی، اشعه گاما و ازن تغکسی، اشعه اونی، شعله، فوتون، الکترون، کرونااز پالسما، 

از کرونا و شعله  اصالحاست.  رهامیسطوح پل ایشاکس هایروش روش یکی از پرکاربردترین نیشود و ایانجام م ژنیاکس

 هیشتابدار سطح ال یهاپالسما و کرونا، الکترون هایروشهستند. در های پرکاربرد در اصالح سطوح پلیمری جمله سایر روش

 کنند. یدو تا سه بار بمباران م یرا با انرژ یمریپل

اطراف واکنش نشان  ژنیشوند که با اکسیم لیآزاد تشک یهاکالیشکنند و رادیم یمولکول یوندهایدر طول بمباران، پ

، کربنات، لی، کربونی، پراکسلیدروکسیه یهابه طور معمول گروه یمریپل لمیشده در سطح ف لیتشک یقطب یهادهند. گروهیم

 هستند.  دیاس کیلیاتر، استر و کربوکس

 لمیسطح ف یرو لیدروکسیو ه دیروپراکسدیه یهاکالیکه راد ییدهد، جایرخ م مرهایپل یسطح اقشعله، احتر اصالحدر 

از  شیتواند بیهوا، عمق آن م یپالسما هیپنج تا ده نانومتر است. در تصف نیشعله ب اتیدر عمل ایششوند. عمق اکسیم لیتشک

 یشوندگتر تیخاص جهیکنند و در نتیم اصالحرا  مریثر سطح پلمو و شعله به طور کروناپالسما،  یهاروشده نانومتر باشد. همه 



 

 

را بتوان آب  مریاگر سطح پل ی. حتپردازش استمورد  مریبه پل هبستوا روش اصالح کی ییحال، کارآ نی. با اابدییبهبود م

شوند، در سطح یم جادیا یسطح ایشاکس یکه در ط یقطب یهاندارد. گروه ی در ضد مه شدندوست کرد، لزوما عملکرد عال

به نفوذ به داخل آن را  لی، تماردیگیدر تماس با هوا قرار م یبه مدت طوالن لمیکه ف یهنگام و مانندینم یباق یمریپل لمیف

 .[4]مانندیم یسطح باق یبهتر رو یقطب یهاباشد، گروه یقطب طیاگر سطح در تماس با محبا این حال دارند. 

 لنیاتی، پلت. به عنوان مثالاس افتهی شیافزا یقابل توجه زانیبه م یمریپل یهالمیف اصالح ، استفاده از پالسما درریاخ یهادر سال

 یکیخواص مکان یدارا عین حال و در شودیم یفرآور یو به راحت از جمله پلیمرهایی است که با هزینه تولید پایینی همراه است

ته اثر و خنثی داشولیکن سطحی کامال بی ده استهای پلیمری تبدیل کرای مناسب در تولید فیلمکه آن را به گزینهاست  یعال

 رآیند اصالحف این پلیمر هموما محصوالت ساخته شده از یچاپ و چسبندگ تیقابل شیافزا یدارد. برا یکم یسطح یو انرژ

 شود. یاستفاده م با پالسما

 روش اصالح بات. شده اس لیتشک یباردار و خنث یهاکرد که از گونه فیتعر یبه عنوان گاز یتوان به طور کلیپالسما را م

توان تمام سطوح یمگاز  یگذارد. با خواص پالسماینم ریثات ی آنکیخواص مکان ژهی، به وتوده پلیمر پایهپالسما بر خواص 

تواند تحت یم زین ییایمی، نوع اصالح شنیکرد. عالوه بر ا اصالحها آن ییایمیاز ساختار و واکنش ش را صرف نظر یمریپل

برای  ی مناسبنیگزیجا، با پالسما با در نظر گرفتن موارد مذکور، روش اصالح. ردیانتخاب گاز مورد استفاده قرار گ ریتأث

پخش  لمیدر کل سطح ف یبه طور مساو آناثر  راپلیمری است زیهای لمهای مشابه دیگر جهت ایجاد خواص ضد مه در فیروش

 .[29]شودیم

 رییو دما در زمان تغ طیتواند با توجه به محیم مریسطح پل یپالسما رو روش اصالحشده توسط  جادیا یملاع یهاتعداد گروه

 یباالتر اریاز تحرک بس یمریپل یهارهیزنج رایمجدد داشته باشد، ز یریگتواند جهتیم مریمختلف سطح پل طیکند. در شرا

به توده کم  یشده با وزن مولکول دیمواد اکس نفوذ لیتواند به دلیم یسطح یریگجهتبرخوردارند.  تودهجا نسبت به در آن

سطح شود. با در مجدد  گیریجهت رییتواند باعث تغیبه دور از سطح م یقطب یملاع یهامهاجرت گروه نیرخ دهد. همچن

 نیکرد. ا یریجلوگ السمابا پ اصالحتحت  یمریسطوح پل 20یریتوان از پیم مریسطح پلدر  یریگجهتو  ینگیبلور شیافزا

 یهارهیتحرک زنجاز  همچنینشود. یم یمریپل یهارهیکاهش تحرک زنج جهیدر نت ای وزنجیرهنظم  شیافزاموجب  رام

 کرد. یریتوان جلوگیم با ایجاد اتصاالت عرضی نیز یمریپل

مانع  هیکرونا )تخل روش اصالحاست. در  یکیپالست یهالمیدر صنعت ف استفاده را نیشتریکرونا ب روش اصالح، حال حاضر در

 یکیپالست لمیسطح ف یها روالکترونبدین ترتیب شود. یکنترل م کیالکتر یمانع د کیتوسط  یکیالکتر هی( تخلکیالکتر ید
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 ژنیاکس ریتاث لیشود. به دل جادیباز ا یانتها نیشکسته شود و چند لندب یهامولکول رهیشوند زنجیو باعث م رندیگیشتاب م

 شود. یمسطح  یآب دوست شیشوند که منجر به افزایم لیباالتر تشک یسطح یبا انرژ لیکربون دیجد یها، گروهیرسان

کرونا  وارد بر روش اصالحیکی از ایرادات آن دارد.  یهایبه مواد استفاده شده و افزودن یکرونا بستگ روش اصالح ییکارآ

اثر  عتریشدن سر فیباعث ضع هالیزکنندهمانند  یاز مواد افزودن ی. برخابدییبا گذشت زمان اثر آن کاهش م کهاست  نیا

 یکرونا برا اصالحبگذارد. به طور معمول،  ریکرونا تأث روش اصالحتواند بر دوام یم ینگهدار طیشرا نیشوند. همچنیکرونا م

در  [30]و همکاران  نهآ شود.یبا آن استفاده م یاضاف های اصالحروش نیو بنابرا ستین یمناسب کاف ضد مهکرد عمل جادیا

 یاستر تر لی، آلپژوهش نی. در ادنبال کردندبا استفاده از تابش گاما  پایین دانسیتهبا  لنیاتیپل مهضد  لمیساخت ف پژوهشی

 شیافزا املیع یمونومرها وندیپ قیاز طر لنیاتیپل تیزده شد. قطب وندیپ اتیلنی پلیاشعه گاما رو با تابش دیاس کیفلوئوراست

به عوامل  ازیآزاد بدون ن یهاکالیراد دیتول ینرخ باالترین آن از جمله مهم یاریبس یایمزا یاز اشعه گاما دارا استفاده. افتی

 .، استآغازگر

 های ارزیابی خواص ضد مهروش

ها مشخصات ضد مه آن 1های تحت آزمون مطابق جدول های پلیمری، ظاهر نمونههای بررسی میزان ضد مه بودن فیلمشدر رو

 .[1]شودتعیین می

 [1]های پلیمری تحت عملکرد ضد مهبندی ظاهری فیلمرتبه 1جدول 

 تفسیر بندیرتبه عملکرد شرح

 عبورپذیری نور ضعیف، دید صفر A خیلی ضعیف یک الیه مات از قطرات کوچک مه

 عبورپذیری نور ضعیف، دید صفر B ضعیف یک الیه مات یا عبورپذیر با قطرات بزرگ آب

 دنیچکدید ضعیف، اثر لنز،  C ضعیف یک الیه کامل از قطرات عبورپذیر آب

 فیلم ناپیوسته از آب D قابل قبول پخش تصادفی برخی قطرات

 عبورپذیری کامل E عالی یک فیلم پیوسته و عبورپذیر بدون احساس مه یا آب

های ای، روشهای گلخانهبندی مواد غذایی و سامانهای پلیمری با قابلیت ضد مه در صنعت بستههبا توجه به کاربرد عمده فیلم

 گیرد. ارزیابی خواص ضد مه در دو دسته مربوط به دو حوزه مذکور مورد بررسی قرار می

 بندی مواد غذاییهای پلیمری در صنعت بستهفیلمارزیابی خواص ضد مه های مربوط به آزمون



 

 

نمونه فیلم ، 11مطابق شکل گیرد. بدین ترتیب های پلیمری در دو حالت سرد و گرم مورد بررسی قرار میضد مه فیلم آزمون

ای حاوی مقدار مشخصی از آب پوشش داده شده و در یک حمام آب با ظرفیت مشخص و بدون تماس با روی ظرف شیشه

و در بررسی خواص  4℃ه در حالت سرد درون فریزر با دمای گیرد. سامانه مورد نظر برای بررسی خواص ضد مکف، قرار می

کیفیت عملکرد ضد  ،های زمانی مختلف مشاهدهشود. سطح فیلم در بازهقرار داده می 60℃ضد مه گرم روی گرمکن با دمای 

 .[1]شودبندی و گزارش میرتبه1مه مطابق جدول 

 

 [1]های مختلف آزمون ضد مهمقایسه حالت 11شکل 

 ایخانههای گلسامانههای پلیمری درفیلمارزیابی خواص ضد مه های مربوط به آزمون

ها در حمام آب شوند. نمونهپوشش داده می 12 در این حالت، نمونه فیلم پلیمری روی قالبی با ساختار نشان داده شده در شکل

گیرند و به طور مشابه سازی شرایط کاربردی نمونه از قبیل دما، چرخه دمایی و زمان قرار میدرون یک کابینت با قابلیت شبیه

 .[1]شودبندی و گزارش میرتبه 1ی زمانی مختلف مشاهده شده و کیفیت عملکرد ضد مه مطابق جدول هاسطح فیلم در بازه

 

 [1]هاهای پلیمری در گلخانهکابینت بررسی خواص ضد مه فیلم 12شکل 

شرایط آزمون کنترلی بوده و مستقل از شرایط نشان داده شده است.  13پروفایل دما/زمان برای شرایط درونی آزمون در شکل 

 های متفاوت انجام شوند. انتوانند در زمای میهای مقایسهاقلیمی است و همچنین آزمون

 

 [1]ها پروفایل دما/زمان برای آزمون درون گلخانه 13شکل 



 

 

 گیرینتیجه

شود. شفافیت موجب کاهش وضوح دید میبندی مواد غذایی اتیلنی در صنعت بستههای پلیگرفتگی روی سطوح فیلمپدیده مه

. دهده غذایی را به مشتری میاد غذایی امکان اطمینان از کیفیت و سالمت مادوبندی مهای مورد استفاده در صنعت بستهفیلم

اهمیت باالیی در حفظ  هااتیلن، مورد استفاده در گلخانههای پلیمری عمدتا از جنس پلیهمچنین عدم تشکیل مه روی فیلم

های ضد مه به طور کلی موادی با یک سر قابلیت آبدوستی و سر دیگر قابلیت ها دارد. افزودنیسالمت گیاهان و رشد میوه

هستند که به هنگام اختالط با پلیمر از طریق افزایش قطبیت و کشش سطحی پلیمر، موجب تشکیل یک الیه پیوسته گریزی آب

های ضد مه به سه روش داخلی، خارجی و افزودنیکنند. شوند و امکان عبور نور را فراهم میگرفتگی میاز آب در حین مه

ی امکان برقراری پیوند شیمیایی با پلیمر را دارند. برقراری پیوند کواالنسی های داخلشوند. افزودنیفیزیکی به پلیمر افزوده می

کند. ارزیابی پدیده مه گرفتگی روی سطوح پلیمری از این دسته از مواد افزودنی با پلیمر از مهاجرت از سطح جلوگیری می

 گیرد.سازی محیطی و عمدتا به صورت کیفی صورت میطریق شبیه
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